Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-12 Fax: +386 (01) 520-69-16
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
7. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 3. februarja 2014 ob
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. in 6. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Poročilo o delu v letu 2013
4. Vsebinski in finančni program za leto 2014
5. Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2013 in 2014
6. Neprizanje rekorda Slovenije za evropski dvoranski rekord
7. Razno

AD 1.
Na zapisnik 5 in 6. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdita se zapisnika 5. in 6. seje TK AZS.

AD 2.
19. januar 2014 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 v Slovenski Bistrici
(organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 150 atletov in atletinj iz 25 klubov. Na tekmovanju so nastopili tudi
učenci in učenke iz 2 osnovnih šol. Organizator je pričel s pravočasno pripravo na tekmovanje ter
zagotovil zadostno število osebja za posamezne službe. Tekmovanje je bilo skrbno vodeno.
Kvalifikacije teka na 60 m ovire za pionirje so odpadle in se je izvedel samo finalni tek.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.9
5
4.8
4.8
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o Zamenjati vijak na stojalu za skok v višino, ki drži nastavek za letvico.
Sklep št. 2
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
AKŠ:
Polak Maja (60m)
GO:
Murovec Gašper (daljina)
KLC:
Kenda Ana (daljina)
KRO:
Kastelec Jaka (60m), Popovič Aneja (60m, daljina)
MASS: Podgoršek Lara (daljina)

4.8
4.8
4.9
7.09

PAN:
TRK:

Pal Laura (60m)
Thompson Amber Maria (60m), Skalar Kora (60m, daljina)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

25. januar 2014 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 220 atletov in atletinj iz 26 klubov in treh osnovnih šol.
Organizacija tekmovanja je bila vzorno izpeljana. Vse službe so bile dobro organizirane.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.9
4
4.5
4.3
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.5
6.44

Pomanjkljivosti:
o Zamakanje s strehe cca 10 m pred ciljno črto
Na tekmovanju je opravljala Darija Šoba dve nalogi – bila je vodja proglasitve in vodja zdravniške
službe.
Sklep št. 3
V skladu s shemo organizacije tekmovanja ena oseba ne more opravljati več odgovornih
nalog.
Sklep št. 4
Od ustrezne ustanove se pridobi pojasnilo, kakšen nivo zdravstvene službe mora biti na
atletskih tekmovanjih.
Sklep št. 5
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
AKŠ:
Hostnik Ana (60m)
GO:
Praček Matic (60m)
KRKA: Bojanc Rok (daljina)
KRO:
Jovan Živa (60m, daljina)
MASS: Čuden Jaka (60m), Pirš Gal (daljina), Tušar Miha
Čuden Tina (60m), Stojanovski Eva (daljina)
TRK:
Sajovic Jaka (60m), Hudovernik Gašper (daljina)
VEL:
Mulej Sara (60m), Potočnik Ana (60m), Rotnik Tina (60m)

(daljina),

Piškur

Leja

(60m),

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

26. januar 2014 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U12 v Ljubljani
(organizator AK Olimpija Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 100 atletov in atletinj iz 18 klubov in ene osnovne šole. Tekmovanje je
bilo pravočasno načrtovano. Vodenje tekmovanja je bilo dobro organizirano in izpeljano.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
4
5
4.8
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
5
7.00

Pomanjkljivosti:
o Uničena sintetična prevleka pred odrivno desko skoka v daljino in 0,5 cm izstopajoč rob okvirja
odrivne deske.
19. januar 2013 – DP v dvorani v krožnih tekih na Dunaju
Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo na Dunaju. Nastopilo je 180 tekmovalcev.
Organizacija tekmovanja je bila slaba, saj se je osebje organizatorja bolj posvečalo mitingu, ki je sledil po
državnem prvenstvu. Prav tako ni bilo zdravstvene službe, ki je sestavni del organizacije tekmovanja.
Zaradi slabosti atletinje je bilo poklicano reševalno vozilo.
Obveščanje gledalcev in tekmovalcev je zelo dobro opravil Robert Herga.
Sklep št. 6
Za leto 2015 je potrebno preveriti več lokacij za izvedbo tekmovanja (Avstrija, Italija,
Slovaška, Madžarska) in najti ustrezen termin izvedbe državnega prvenstva. Pri hrvaški
atletski zvezi je potrebno preveriti možnost skupne izvedbe državnega prvenstva v krožnih
tekih. Hkrati je potrebno precizirati vse elemente organizacije tekmovanja v tujini.
Sklep št. 7
Na DP v dvorani v krožnih tekih niso nastopili:
DOM:
Kračman Ana (800m-me)
KAK:
Česnik Tina (3000m-me)
KLC:
Zevnik Klara (400m-me)
KRKA: Kraševec Matic (400m-mi)
MASS: Kropivšek Luka (400m-mi), Vodeb Jakob Janez (400m-me), Knap Krištof (400m-či)
PAN:
Šadl Maja (800m-me), Zver Aleš (800m-či), Benko Anja (400m-me)
SLG:
Rotovnik Zoja (400m-me)
VEL:
Repolusk Julija (1500m-me)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

AD 3.
TK AZS je obravnavala poročilo o delu v letu 2013, ki je priloga zapisnika.
Sklep št. 8
TK AZS je sprejela poročilo o delu v letu 2013.

AD 4.
TK AZS je obravnavala vsebinski in finančni program za leto 2014, ki je priloga zapisnika.
Sklep št. 9
TK AZS je sprejela vsebinski in finančni program za leto 2014.

AD 5.
Rekordi v dvorani za leto 2013
PIONIRKE (U16)
Višina
Palica

1.76
3.45
3.51

OMERZU Lara-98
MODIC Nastja-99
MODIC Nastja-99

BRE
BRE
BRE

21.12.2013
21.12.2013
27.12.2013

Brežice
Brežice
Osijek

1.38
1.43

GLOJNARIČ Leja-02
GLOJNARIČ Leja-02

BRE
BRE

21.12.2013
21.12.2013

Brežice
Brežice

PIONIRKE (U12)
Višina

Sklep št. 10
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2013.

Rekordi v dvorani za leto 2014
ČLANICE
4 x 200 m

1:41.51

AD ŠTAJERSKA, Maribor

(klubski)

ŠTA

18.01.2014

München

(REBERNIK L.-91, REBERNIK D.-94, KAPL S.-91, VEIT S.-85)

Palica

4.56
4.56
4.61
4.66
4.71

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

26.01.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014

Udine
Moskva
Moskva
Moskva
Moskva

PAVLOVIČ Grega-98
ZUPANC Anej-98

PT
KLC

28.01.2014
28.01.2014

Dunaj
Dunaj

BOŽIČ Tina-97

ASB

25.01.2014

Zagreb

3.52
3.55
3.60
3.60

MODIC Nastja-99
MODIC Nastja-99
MODIC Nastja-99
MODIC Nastja-99

BRE
BRE
BRE
BRE

25.01.2014
25.01.2014
25.01.2014
01.02.2014

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

8.59
8.54
8.54
4.89

TURINEK Tomaž-03
TURINEK Tomaž-03
TURINEK Tomaž-03
ŠARMAN Mark Aleksander-03

VEL
VEL
VEL
MASS

11.01.2014
19.01.2014
26.01.2014
26.01.2014

Ljubljana
Slovenska Bistrica
Ljubljana
Ljubljana

MLAJŠI MLADINCI
400 m

50.20
49.19

MLAJŠE MLADINKE
Troskok

12.98

PIONIRKE (U16)
Palica

PIONIRJI (U12)
60 m

Daljina (cona)

Sklep št. 11
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2014.
Štafeta AD Štajerska Maribor je nastopila na tekmovanju v Nemčiji in dosegla rekord v kategoriji članic.
ČLANICE
4 x 400 m

3:52.03

AD ŠTAJERSKA, Maribor

(absolutni)

ŠTA

19.01.2014

München

(VEIT S.-85, REBERNIK D.-94, BEZJAK N.-98, REBERNIK L.-91)

Sklep št. 12
TK AZS ne potrdi navedenega rezultata za nov rekord v dvorani, ker je štafeta nastopila v
mešani konkurenci.
Atleti so na tekmovanjih v tujini dosegli rekorde v kategoriji starejših mladincev:
STAREJŠI MLADINCI
400 m
1500 m
Krogla-7.26
Krogla-6

47.95
3:50.60
3:49.27
17.05
18.15
18.35
18.63

JANEŽIČ Luka-95
PETRAČ Jan-95
PETRAČ Jan-95
ZUPANČIČ Blaž-95
PLEŠKO Nace-96
PLEŠKO Nace-96
PLEŠKO Nace-96

KLC
MASS
MASS
MASS
OL
OL
OL

28.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014

Dunaj
Dunaj
Linz
Schielleiten
Schielleiten
Schielleiten
Schielleiten

Sklep št. 13
TK AZS ne potrdi navedenih rezultatov kot nove rekorde v dvorani do odločitve Komisije za
antidoping AZS.

AD 6.
Evropska atletska zveza (EA) bo pričela z letom 2014 voditi evropske mladinske rekorde v dvorani. AZS
je poslala EA predlog, da se tri slovenske atlete uvrsti na listo evropskih mladinskih rekorderjev v dvorani
in sicer:
Rok Deržanič (BRE) – sedmeroboj, Robert Renner (KLC) – palica in Maruša Mišmaš (MASS) – 1500 m.
EA je obvestila AZS, da navedene atlete ne bo priznala za nove evropske mladinske rekorderje v dvorani,
ker ni bila opravljena kontrola dopinga v skladu z Antidoping pravili in Pravili za atletska tekmovanja.
Sklep št. 14
TK AZS predlaga Komisiji za antidoping AZS, da uskladi naša pravila z veljavnimi
mednarodnimi pravili na področju kontrole dopinga.
Zaradi specifičnosti (posebnosti) naših pravilnikov so bili zaradi tega oškodovani zgoraj
navedeni atleti z nepriznanjem za nove evropske mladinske rekorderje v dvorani.

AD 8.
1.
Posvet delegatov AZS bo v soboto, 8. marca 2014 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih AZS.
Dnevni red:
• Analiza sezone 2013 in razprava
• Strokovna tematika (prijavnica, štart, fotofiniš, izdelava urnika)
• Predstavitev gradiva s posveta delegatov EA
2.
Na dvoranskem mitingu v Schielletnu v Avstriji je bila Sabina Veit (ŠTA) diskvalificirana v teku na 50
m, nato pa je nastopila v finalu.
Sklep št. 15
TK AZS ne prizna rezultata, ker atletinja ni imela pravice nastopa v finalu v skladu s Pravili
za atletska tekmovanja.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

Priloga k AD 3 – Poročilo o delu TK AZS v letu 2013
Tekmovalna komisija AZS (TK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni sistem v Sloveniji. Vsako tekmovanje
skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z namenom zagotoviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete.
Sodelovanju s klubi na področju organizacije tekmovanj smo namenili veliko pozornosti, zlasti področju tehnične izvedbe ter
s tem zagotovitvi čim boljše pogoje za ostale udeležence tekmovanja (novinarji, gosti, promociji, …). Vsako leto izdamo na
začetku koledarskega leta Razpise za tekmovanja, kjer so podani vsi podatki o posameznem tekmovanju in opredeljene
posebnosti le-teh.
Preko delegatov AZS in glavnih sodnikov zagotavlja izvajanje tekmovanj v skladu z Razpisi tekmovanj in s Pravili za
atletska tekmovanja.
TK AZS je imela v letu 2013 pet sej, na katerih je podrobno analizirala poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov z
vseh segmentov organizacije prvenstvenih tekmovanj. Prav tako je homologirala rekorde v dvorani in na prostem za vse
starostne kategorije.
Analizo meritev in obdelavo podatkov na tekmovanjih je TK AZS opravila tudi s Timing Ljubljana. Lansko leto je
bilo zahtevno zaradi zagotovitev meritev časov in obdelave podatkov, ker AZS ni tekoče plačevala računov Timinga Ljubljana.
TK AZS je v mesecu decembru 2012 izbrala Timing Ljubljana za izvajanje meritev časov z sistemom za popolne elektronske
čase in obdelavo podatkov. Izbor je bil narejen na podlagi ponudbe, ki analitično navaja storitve po posameznem tipu
tekmovanja.
V drugi polovici sezone je v mesecu oktobru prišlo do odpovedi meritev s strani Timinga. Razlog je bil dolg AZS, pri
čemer je potrebno poudariti, da je Timing večkrat opozarjal, da se ne poravnavajo obveznosti do njega. Tudi TK AZS je
opozarjala na ta problem, tako na dveh sejah UO AZS, kakor tudi neposredno predsednika AZS in nekdanjega direktorja.
Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter svojih opažanj, smo podali
veliko sprememb oziroma dopolnitev v Razpisih tekmovanj, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podali
smo tudi veliko strokovnih pobud oziroma izhodišč za obravnavo na Strokovnem svetu AZS.
Pri svojem delu opažamo, kar je še posebej razvidno iz poročil delegatov in glavnih sodnikov, da organizatorji
prepogosto pristopajo k organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh niso organizirane. Mnogokrat
atletski sodniki rešujejo organizacijske zadeve. Na osnovi recertifikacije štadionov smo ugotovili vse pomanjkljivosti na
objektih in o tem stalno opozarjali lastnike objektov in organizatorje tekmovanj.
Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja, ki je ponekod v slabem stanju, se pa zelo počasi dopolnjuje preko
občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij. Na ta način bomo lahko atletom zagotovili najboljše pogoje za
tekmovanje.
Izvajalce atletskih tekmovanj vsako leto določi na koledarski borzi. Kljub dvakratnemu pozivu za prevzem
organizacije tekmovanja ni bilo podeljenih deset tekmovanj, zato je TK AZS pogojevala prevzem teh tekmovanj tistim
organizatorjem, ki so na borzi prejeli zanimivejšo in atraktivnejšo tekmovanje.
V mesecu oktobru je prišlo do odpovedi krosa občinskih reprezentanc s strani izbranega organizatorja. Razlog
odpovedi je bil nezagotovitev meritev časov in medalj ter priznanj s strani AZS, ki jih je do takrat vedno zagotavljala zveza, V
takih okoliščinah pa v zadnjem trenutku organizator ni hotel prevzeti odgovornosti .
TK AZS organizatorjem tekmovanj svetuje in predlaga, kaj je potrebno še izboljšati pri organizaciji tekmovanj in na
kaj morajo biti organizatorji še posebej pozorni. To je hkrati tudi ena osrednjih nalog delegata AZS v kontaktih pred samim
tekmovanjem.
Vsako leto organiziramo letni posvet delegatov AZS, kjer se pogovorimo zelo analitično o svojem delu. Ocenimo
svoje dobre in slabe odločitve, ki jih upoštevamo pri delu v naslednji sezoni. Veliko pozornosti namenimo tudi ocenjevanju
organizatorjev z namenom, da bi svoje ocene čim bolj poenotili. Delegatom AZS se predstavijo novosti v pravilih in razpisih.
Dobro sodelujemo z strokovnim odborom sodnikov, ker je delo povezano. Prav tako je bilo dobro sodelovanje z
Strokovnim svetom in trenersko organizacijo, ki nam posredujejo svoje predloge in pripombe na tekmovanja.
TK AZS vsako leto pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, prijavljenih na sredstva Fundacije za šport s
področja atletike.

Priloga k AD 4 – Vsebinski in finančni program za leto 2014
Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TK AZS) bo načrtovala in izvajala svoje
delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in upoštevala Pravila za atletska tekmovanja, Razpise
tekmovanj, Priročnik o gradnji atletskih objektov, navodila in sklepe organov AZS.
Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato bo skupaj z organizatorji tekmovanj
pripravila najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale udeležence. Več svojega dela bo izvajala na terenu tako,
da bo tudi neposredno in po potrebi pomagala društvom, organizatorjem tekmovanj. Tekmovanja je potrebno
organizirati kot pomemben dogodek v lokalnem okolju, kakor tudi v celotni Sloveniji. Le na tak način bo
pridobljena še pomembnejša medijska pozornost, kakor tudi možnost pridobitve sponzorskih sredstev.
Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje:
I. Tekmovanja
1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj.
Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi sponzorjem, medijem in
oglaševanju. Pred in po tekmovanjih organizirati dopolnilne programe, z namenom popularizacije atletike.
2. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj in mitingov (posamičnih, pokalnih, ekipnih).
3. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih.
4. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir atletov.
5. Največje organizatorje množičnih tekaških prireditev (cestni teki, ulični teki, krosi) povabiti k sodelovanju.
6. Sodelovanje z organizatorjema ljubljanskega maratona in maratona v Radencih.
7. Organizacija manjših tekmovanj z višjo kvaliteto tekmovalcev, bodisi na štadionih, še posebno pa na trgih
ali ulicah.
8. IAAF svetovni atletski dan mladih, ki se organizira v mesecu maju za U-18;U-16
II. Operativne naloge
1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije naslednjih
tekmovanj.
2. Delegiranje delegatov AZS, ki so soorganizatorji, svetovalci in nadzorniki.
3. Cilj je doseči še višji nivo tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoten nivo organizacije. V pomoč bo
tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na tekmovanja.
4. Prisotnost članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, podeljevanje medalj, …).
5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj.
III. Objekti
1. Izgradnja novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali vsaj priprava projektne
dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. Lokacije:
- Ljubljana / izgradnja krožne dvorane in obnovitev glavnega štadiona
- Koper / izgradnja pomožnega metališča (dokumentacija pripravljena)
- Celje / obnovitev sintetične prevleke
- Maribor / obnovitev sintetične prevleke
Sevnica / priprava dokumentacije za štadion
- Ptuj / postavitev zaščitne konstrukcije za mete na pomožno igrišče, obnovitev sintetične prevleke
2. Dopolnitev opreme, naprav in orodij
V Velenju je potrebno zamenjati zaščitno konstrukcijo za met kladiva. Na več štadionih je potrebno
zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran AZS – Objekti).
3. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem.
4. Sodelovanje z investitorji in projektanti
5. Certifikacija štadionov in opreme. AZS podeli certifikate za atletske štadione in dvorane. Na osnovi
certifikata si atletski štadion pridobi pravico do izvajanja atletskih tekmovanj. Za pregled se uporablja
obrazec IAAF, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi specifičnostmi.

IV. Izobraževanja:
- Vodij tekmovanj
- Vodij tajništev
- Vodij posameznih služb
- Delegatov AZS
- Seminar za Nacionalne tehnične osebe (NTO) skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov
- Organizatorjev s področja oglaševanja in promocij
V. Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov).
VI. Koledarska borza.
Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj.
VII. Priprava izhodišč za Razpise tekmovanj 2015.
VIII. Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega
obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program.
IX. Mednarodno sodelovanje (izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami)
X. Nabava enotnih oblačil za delegate AZS
XI. Medalje za prvenstvena tekmovanja (preveriti nove oblike)

Predlog načrta stroškov TK AZS za leto 2014
Štev.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis stroška
Razpisi tekmovanj (priprava, prelom, tisk)
Letni posvet delegatov AZS
Mednarodno sodelovanje
Izobraževanja
Certifikacija štadionov
Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa)
Zavarovanje delegatov AZS
Priznanja za prvenstvena tekmovanja
Atletika brez meja-medalje
Delovanje TK AZS (seje-kilometrina)
Enotna oblačila delegatov

Poraba 2013

6.100
1.100
6.000
300
2.100
SKUPAJ

Štev. Opis stroška
1
Meritve časov in obdelava podatkov - Timing Ljubljana
a) članske tekme (prvenstvena tekmovanja)
b) mladinske tekme (prvenstvena tekmovanja)
c) pionirske tekme (prvenstvena tekmovanja)
SKUPAJ

Poraba 2013

Načrt za 2014
1.600
1.000
500
2.000
500
7.000
1.100
6.000
1.100
2.100
4.000
26.900

Načrt za 2014

